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Z á p i s  č. 10/2020 
z jednání Prezídia ČSC, konaného dne 15.12.2020 v sídle ČSC, v Praze, Nad Hliníkem 4 a online na platformě 

Skype 

 

Přítomni: Petr Marek, David Průša, Svoboda Slavomír, Luděk Telecký, Petr Balogh 

online - Šrámek Petr, Petr Kováč, Pavel Havránek 

Omluveni:   

Host: Mgr. Jaroslava Krakovičová 

  

Prezident svazu zahájil jednání kontrolou usnesení. 

 
 

I. KONTROLA USNESENÍ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

U 1-10/20 Prezidium schvaluje zápis v jednání Prezidia ČSC ze dne 23.11.2020 

 

U 2-10/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu prezidenta Petra Marka (viz příloha 1) 

Rozpočet Čerpání dotací 2020 

- poděkování za ekonomickému oddělení za úspěšné zpracování a vyúčtování dotací 

- ve spolupráci s jednotlivými Komisemi disciplín a sportovními středisky se podařilo i v této velmi obtížné 

době vyčerpat všechny finanční prostředky 

- Komise disciplín by měly v lednu předložit plán rozpočtu reprezentací a plán výjezdů pro rok 2021 

Král cyklistiky 2020 

- vzhledem k situaci, která aktuálně panuje ohledně opatření proti COVID 19 pořadatel akce p. Hájek zrušil 

původní termín konání akce 21.1.2020 

- termín je nutno přesunout na pozdější datum – předpoklad konec února nebo březen 

- záleží na možnostech ČT 

- lze také uvažovat o online vysílání na streemu – levnější varianta 

Soutěže 

- situace je i do budoucna velmi nejistá a problematická, měli bychom se společně s jednotlivými pořadateli 

soustředit na přípravu a zajištění zejména Českých pohárů v jednotlivých disciplínách včetně MČR a 

ostatních důležitých závodů.  

- Jednotlivé Komise by měly v lednu na příští jednání Prezídia předložit zprávu o stavu a přípravě závodů 

Českých pohárů a MČR v jednotlivých disciplínách, termíny závodů, smlouvy nebo dohody s pořadateli a 

stav jejich zabezpečení.  

- V lednu, pokud to situace dovolí, by se měla uskutečnit schůzka předsedů Komisí nebo pověřeních zástupců 

ke kalendáři závodů.  Pokud to situace neumožní, tak schůzku zajistit on-line. 

E ŠKODA Cup 2021 

- sportovní úsek připravuje seriál virtuálních závodů  

- novinka na trhu závodů – esportů 

- 4 závody leden – březen na platformě ROUVY vč. MČR 

- virtuální závody mohou absolvovat i hobby jezdci i profesionálové 

- možnost prezentace partnerů svazu 

- náklady dle zprávy GS 

Další body zprávy prezidenta ČSC 

- dopingový nález E. Hekele  

- schůzka se zástupci společnosti ŠKODA ohledně smlouvy 2021 - 2024  

- volební kongres UEC 
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U 3-10/20 Prezidium bere na vědomí Zprávu viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

(viz příloha 2): 
- Informace o vypsání dotační Výzvy 2021 NSA 

- Globální výzva zahrnující 3 oblasti – reprezentace, SCM a provoz svazu včetně organizace závodů 

- informace o dočerpání rozpočtu 2020 

- návrh na schválení - navýšení finančních prostředků pro VSCM DS ve výši 175.000 

- návrh rozpočtu 2021 – bude předložen na příštím prezidiu 

 

U 4 - 10/20 Prezidium bere na vědomí zprávu generálního sekretáře Jaroslavy Krakovičové (viz 

příloha 3): 

a. Návrhy na zařazení sportovců SCM 2021 

- návrhy na zařazení sportovců do jednotlivých sportovních středisek mládeže pro rok 2021 – příloha 1 zprávy GS 

b. Stipendijní program UNIS 

- návrh na zařazení sportovců – studentů veřejné VŠ pro rok 2021 

- návrhy podávají VŠ; ČSC kontroluje zařazení, případně uvádí důvody nezařazení např. z důvodu nesplnění kritérií, 

neaktivní činnosti v posledním kalendářním roce apod. 

- příloha 2 zprávy GS 

c. Resortní sportovní centrum Victoria VSC– zařazení pro rok 2021 

- na základě návrhu Victoria VSC zařazeny dvě závodnice ČSC – Štěpánová, Korvasová 

d. Rejstřík sportu NSA 

- je potřeba doplnit chybějící databáze – kluby, trenéři 

- zadat požadavek IT správci ČSC Data panu Kováčikovi 

- nezbytné pro žádosti o dotace NSA 

e. Kalendář ČSC 2021 – příloha 3 zprávy GS 

- kalendář prošel on-line korekturami a oponenturami jednotlivých komisí a doplněn o mezinárodní kalendář 

vrcholných akcí UCI je zveřejněn na webu ČSC 

f. UEC kongres 2021 Odenze (DEN) 

- proběhne prezenčně 7.3.2021 

- delegáti – prezident ČSC Petr Marek, vice prezident ČSC Slavomír Svoboda, generální sekretář Jaroslava Krakovičová 

g. ŠKODA AUTO E-Road Cup 2021 

- 3+1(finále) závody na platformě Rouvy 

- finále by proběhlo např. v Muzeu Škoda 

- cenová nabídka 3 x 20000,- + 40000,- finále vč. zapůjčení trenažerů 

- branding sponzorů ČSC, 8 x online kamera u vybraných závodníků 

- nabídka viz příloha 4 zprávy GS 

- mimo cenovou nabídku – moderátor, ceny, prostor pro finálový závod 

h. Král cyklistiky 2020 

- nutno vyřešit v jaké podobě scénáře se uskuteční, aby se již dal připravovat konkrétní scénář 

i. závody ke schválení do zápisu UCI kalendáře 2021 
- BMX– King of Prague, C1 - 29.5.-30.5.2021 

- MTB Enduro a E-bike, CN – 18.9.2021 

j. Návrh na obsazení člena v sálové komisy UEC 
- Návrh členství Veroniky Kripnerové (národní rozhodčí sálové cyklistiky – oddílová příslušnost Pankrác Praha) do 

sálové komise UEC pro nové funkční období 2021-2025. Návrh je plně podpořen všemi členy sálové komise ČSC. 

k. Olympijské parky Tokio 2021  
- návrh na začlenění zástupců jednotlivých SCM ČSC a jejich podíl na organizaci programu 

l. Zpráva sportovního koordinátora – příloha 5 zprávy GS 

m. Zpráva sportovního ředitele a koordinátora soutěží příloha 6 zprávy GS 
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U 5 - 10/20   Prezidium schvaluje projekt E ŠKODA Cup – seriál virtuálních závodů v období leden – 

březen 
 

U 6 - 10/20 Prezidium schvaluje navýšení finančních prostředků v rozpočtu VSCM - SVS DS ve výši 

175.000,-/středisko 

 

U 7 - 10/20 Prezidium schvaluje zařazení sportovců do jednotlivých úrovní SCM pro rok 2021 

 

U 8 - 10/20 Prezidium schvaluje zařazení sportovců do programu UNIS pro rok 2021 

 

U 9 - 10/20  Prezidium schvaluje návrh na zařazení sportovců do resortního centra VSC Victoria  

 

U 10 - 10/20 Prezidium schvaluje zápis do kalendáře UCI závodům BMX-King of Prague a MTB Enduro 

a E-Bike  

 

U 11 – 10/20 Prezidium schvaluje Veroniku Kripnerovou do komise sálové cyklistiky UEC pro období 

2021- 2025 

 

U12 – 10/20  Prezidium schvaluje účast zástupců SCM na organizaci Olympijských parků 2021 

- pověřuje generálního sekretáře k vytvoření harmonogramu a personálního obsazení  

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Krakovičová  

V Praze, dne 15.12. 2020 


